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Miksi sektion jälkeiseen kivunhoitoon 
pitäisi panostaa? 

KIPU 

epämiellyttävää 
•  huonontaa liikkumista       lisää tromboembolisten 

komplikaatioiden riskiä 
•  huonontaa äidin kykyä huolehtia vastasyntyneestä 
•  saattaa vaikuttaa äiti-lapsivuorovaikutussuhteeseen 
•  saattaa huonontaa imetyksen onnistumista 
•  kova synnytyksen jälkeinen kipu on yhteydessä krooniseen 

kipuun ja depressioon 
–  Severity of acute pain after childbirth, but not type of delivery, predicts 

persistent pain and postpartum depression.  
 Eisenach JC, Pan PH, Smiley R, Lavand’homme P, Landau R, Houte TT. 
Pain 2008;15;140(1):87-94.  



Mitä vaatimuksia kivunhoidolla? 

•  turvallisuus 
•  tehokkuus 
•  ei saa vaikeuttaa äidin mobilisaatiota ja lapsen 

hoitoa 
•  ei haittaa vastasyntyneelle ja imetykselle 



Erilaisia tapoja hoitaa postoperatiivinen 
kipu sektion jälkeen 

•  parasetamoli/NSAID po/iv 
•  opioidi po/im 

•  opioidi-PCA iv 

•  epiduraalinen opioidi (MO) 
•  intratekaalinen opioidi (MO) 
•  epiduraalinen puudute(/opioidi)-infuusio 

•  haavapuudutus-infuusio 



Tulevaisuus? 

•  haavapuudutus NSAID ? 
•  hitaasti vapautuva epiduraalinen MO ? 
•  epiduraaliset adjuvantit 

–  klonidiini ?   
–  neostigmiini ? 



Epiduraalinen morfiini 

•  käytetyt annokset 2-4 mg (vaihteluväli 2-10 mg) 
•  vaikutuksen alkuun  60-90 min 
•  analgesian kesto 18-26 h 
•  hyvää: 

–  yksinkertainen toteuttaa 
–  ei ylimääräisiä katetreja etc.  
–  tehokas 
–  ei vaikuta vastasyntyneeseen/imettämiseen 

•  huonoa: 
–  tarvitsee seurantaa (hengitysdepressio) 
–  vaikutus loppuu 1. vrk jälkeen 
–  SV (kutina, pahoinvointi, oksentelu) 



Postcaesarean epidural morphine: a dose response study.  
Palmer CM, Nogami WM, Van Meres DM, Alves DM:  
Anesth Analg 2000; 90: 887-91 



Spinaalinen morfiini 
•  käytetyt annokset 0,1-0,2 mg (vaihteluväli 

0,075-0,5 mg)  
•  teho ei parane 0,2 mg jälkeen 

–  Intraoperative and postoperative analgesic efficacy and adverse effects 
of intrathecal opioids in patients undergoing cesarean section with 
spinal anesthesia: a qualitative and quantitative systematic review of 
randomized controlled trials. 

 Dahl JB. Jeppesen IS. Jorgensen H. Wetterslev J. Moiniche S. 
Anesthesiology1999: 91(6):1919-27 

•  vaikutuksen alkuun 30-60 min 
•  analgesian kesto ad 24 h 
•  hyvät ja huonot puolet samat kuin  

epiduraalisella MO:lla 



Neuraksiaalisen MO sivuvaikutukset 

•  kutina lisääntyy annoksen kasvaessa 
•  PONV ei näytä lisääntyvän annoksen kasvaessa 

yhtä selvästi 

                 IT-MO 0.1 mg     IT-MO 0.2 mg   Epid-MO 3 mg 
Kutina              65%                        91%               
74% 

A double-blinded, randomized comparison of intrathecal and 
epidural morphine for elective cesarean delivery. 

 Sarvela J. Halonen P. Soikkeli A. Korttila K.  
Anesthesia & Analgesia. 95(2):436-40, 2002 Aug.  



Neuraksiaalinen MO ja hengityslama 
sektion jälkeen 

•  hengityslaman riskitekijöinä pidetään korkeaa 
ikää ja huonokuntoisuutta 

•  raskaus (progesteroni) stimuloi hengitystä 

Epidural morphine for analgesia after caesarean section: 
 a report of 4880 patients. 

 Fuller JG. McMorland GH. Douglas MJ. Palmer L. 
 Canadian Journal of Anaesthesia. 37(6):636-40, 1990 

Hengityslama (HF<10/min) 12 potilaalla, ei vakavia seurauksia 



Neuraksiaalinen MO ja hengityslama  
sektion jälkeen 

The addition of 0.2 mg subarachnoid morphine  
to hyperbaric bupivacaine for cesarean delivery:  

A prospective study of 856 cases.  
Abouleish E. Rawal N. Rashad MN.  

Regional Anesthesia. 16(3):137-40, 1991 

Hengityslama (HF <10/min tai SpO2 < 85%) 8 potilaalla, 
jotka kaikki obeeseja; ei myöskään vakavia seurauksia 



Neuraksiaalinen MO ja hengityslama  
sektion jälkeen 

•  hengityksen seuranta pitää järjestää 
•  taustalle tulehduskipulääke (tai parasetamoli) 
•  rescue-lääke esim. oksikoni 5 mg po 







Haavapuudutus-infuusio 

•  haavan puudutus haavaan asetetulla katetrilla 
•  katetrin kautta puuduteinfuusio (+ mahdollisesti 

bolus PCA-tekniikalla) 



Haavapuudutus-infuusio: 
Taustaa 

•  haavan puuduttaminen yksinkertaista, mutta 
kertapudutuksen vaikutus rajoitettu 

•  joskus muut kivunhoitotekniikat (esim. 
epiduraali) teknisesti hankalia/vasta-aiheisia 

•  invasiivisiin (neuraksiaaliset) tekniikoihin liittyy 
riskejä ja komplikaatioita 



Haavapuudutus-infuusio: 
Taustaa 

•  viimeaikoina on tullut markkinoille yksinkertaisia 
puuduteinfuusoreita ja haavapuudutukseen 
erityisesti tarkoitettuja katetreja 



Haavapuudutus-infuusio: Edut 

•  kipu vähenee 
•  opioidien tarve vähenee 

– vähemmän opioidien sivuvaikutuksia 
(sedaatio, PONV)? 

•  potilastyytyväisyys parempi 
•  teknisesti helppo, teknisiä vikoja vähän 
•  ei näyttäisi lisäävän infektioita 
•  ei sivuvaikutuksia tai erityistä seuranta-

tarvetta 



Haavapuudutus-infuusio:  
Huonot puolet 

•  tutkimusnäyttö sektioissa vaillinaista 
•  äidit saattavat kokea laitteen haittaavan 

liikkumista/vauvan hoitoa 



Efficacy of continuous wound catheters  
delivering local anesthetic for postoperative analgesia:  

A quantitative and qualitative systematic review  
of randomized controlled trials.  

Liu SS. Richman JM. Thirlby RC. Wu CL. 
Journal of the American College of Surgeons 2006: 203: 914-32 









Liu,Richman,Thirlby and Wu: Efficacy of continuous wound 
catheters delivering local anesthetic etc. Systematic review:  

•  kipu,opioidien kulutus ja  PONV vähenee  
•  potilastyytyvyys paranee 

•  avoimia kysymyksiä 
– katetrin optimaalinen sijainti ? 
– annos ? 
– vaikutus sairaalahoidon pituuteen ? 



Liu,Richman,Thirlby and Wu: Efficacy of continuous wound 
catheters delivering local anesthetic etc. Systematic review: 

Kritisoitavaa 

•  julkaisuharha? 
•  tutkimukset heterogeenisia 

– eri leikkaustyyppejä 
•  pienet potilasmäärät 



ryhmät n katetrin 
sijainti 

VAS MO-kulutus muuta 

Ranta  
2006 

1. epid  
2.haavapuud 

bol 20+20 subfask epid 4h ,   
muuten sama 

ei eroa tyytyväisyys epid 
parempi 

Givens  
2002 

1. keittos  
2. haavapuud 

inf 16+20 subcut ei eroa pienempi 

Freedman 
2000 

1. keittos 
2. haavapuud 

inf 25+25 subcut liikekipu 
pienempi 
haavapuud 

pienempi 

Mecklem 1995 1.keittos 
2. haavapuud 

bol 35+35 subfask haavapuud    
18-24 h    , 
muuten sama 

pienempi vähemmän PONV 

Zohar  
2006 

1. haavapuud +      
diklof 
2. haavapuud + 
plas3. keittosuola + 
diklof 

bol 30+30+30 subcut mitattu 1-6h, 
eroja kaikkien 
ryhmien välillä* 

diklof saaneilla 
pienempi, 
haavapuud ei 
eroa 

potilastyyt paras 
haavapuud+dikl 
Konkluusio: 
haavapuudutus ei 
auta ?? 



Kainu, Sarvela, Halonen, Puro, Toivonen, Korttila 
NKL, HYKS  

 Tehoaako haavapuudutuspumppu sektion 
jälkeisessä kivunhoidossa? 

•  sektioanestesiana spinaalipuudutus bubivakaiini 10 mg 
+ fentanyyli 15µg 

•  kaksoissokko RCT-tutkimus 
•  kolme tutkimusryhmää 

–  1. IT MO 160 µg 
–  2. haavapuudutepumppu (ropivak 3.75 mg/ml, 5 ml/

h) 
–  3. plasebo 



•  katetri subfaskiaalisesti, peritoneumia ei suljeta 



•  postoperatiivisesti kaikille   
–  PCA-oksikodoni  

•  2 mg bolus, lock out 8 min, max 12 mg/h 
–  ketoprofeiini 100 mg x 3 iv/po 

•  mitataan: 
–  kivunhoidon tehoa (VAS, PCA-oksikonin tarve) 
–  sivuvaikutukset (kutina, pahoinvointi, virtsaretentio) 
–  yleinen toipuminen (mobilisaatio, uni, virtsaus, 

vatsantoiminta 
•  tutkimus alkanut 3/2009 



Haavapuudutus käytännössä;  
omia kokemuksia 

•  yksi lumen katetri (n. 15 cm)  
•  katetrin ja letkustojen täyttö ennen asetusta 
•  olemme käyttäneet ropivakaiini 3.75 mg/ml 

vakionopeudella 5 ml/h 
•  katetri faskian alle erillisestä pistosta haavan 

vierestä, peritoneumia ei tarvitse sulkea 













Haavapuudutus käytännössä;  
omia kokemuksia 

•  tarkistetaan, että puudutetta annosteleva kohta hyvin 
haavassa 

•  huolellinen kiinnitys teipillä 



Haavapuudutus käytännössä;  
omia kokemuksia 

•  lisäksi NSAID/parasetamoli + rescue-lääkkenä 
oksikodoni  

•  käytetty potilaille, joilla ei voi käyttää IT/epid-MO (YA 
sektiot, joilla ei epiduraalia) 





HUS NKL sektiopotilaan kivunhoito (I) 

•  Epiduraali  
–   epid-MO 3-4 mg 

•  CSE   
–  IT-MO 100-160 µg 

•  YA 
–  jos toimiva epiduraali  

• epid- MO 3-4 mg 
–  jos ei  

• haavapuudutusinfuusio 



HUS NKL sektiopotilaan kivunhoito (II) 

•  kaikille NSAID/ parasetamoli + rescue-lääkkenä 
oksikodoni po/im 

•  1. POP lähtien pitkävaikutteinen oksikodoni    
(10 mg x2 po) 

•  PCA tutkimustarkoituksessa ja erityispotilaille 
•  EPID-puudute+opioidi-infuusio erityispotilaille 

–  esim. toistuvasti joudutaan painamaan kohtua 


